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I. Preliminarii 

Disciplina ,,Automatizarea proceselor tehnologice” este o disciplină fundamentală ce 

asigură o pregătire tehnică de specialitate în care un loc important îl ocupă studiul utilajelor 

automatizate la specialitatea ,,Mașini și aparate în industria ușoară”.  

Disciplina are drept scop de a aduce la cunoştinţa elevilor noţiunile de bază despre 

procesele tehnologice automatizate în textile și confecţii, familiarizarea cu reperele teoretice 

ale automatizării, construcţia şi principiul de funcţionare a utilajului automatizat folosit în 

elaborarea operaţiilor tehnologice în cadrul întreprinderilor, cu aparatajul de dirijare 

automată, cu utilajele și procesele tehnologice, la fel cum și cu studierea problemelor de 

control și reglarea automată a parametrilor principali ai proceselor tehnologice din industria 

ușoară. Aceste cunoştinţe stau la baza studierii disciplinelor ,,Utilajul ramurii”, ,,Electrotehnica 

generală, bazele electronicii”ş.a. 

Curriculum a fost întocmit conform principiilor: 

- Actualitatea informațiilor predate și adoptarea lor la vârsta și cunoștințele elevilor; 

- Diferențierea și individualizarea predării – învățării – evaluării; 

- Asigurarea continuității a materiei predate; 

- Corelația transdisciplinară și interdisciplinară; 

- Delimitarea unui nivel obligatoriu de pregătire a tuturor elevilor. 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Unitatea de curs ,,Automatizarea proceselor tehnologice” îşi propune să asigure însuşirea 

automatizării utilajului conform operaţiilor tehnologice ce pot fi utilizate pentru elaborarea 

textilelor și confecţiilor şi în practica de producere.  

Industria textilă a obţinut o dezvoltare rapidă a progresului tehnico-ştiinţific şi nu în ultimul 

rând, construcţia maşinilor automate utilizate în procesul de prelucrare a textilelor și 

confecţiilor. 

Obiectivul major al acestei discipline este de a oferi cunoştinţe în domeniul automatizării 

proceselor tehnologice şi a utilajului la diverse etape ale realizării produselor textile şi nu în 

ultimul rând calitatea superioară a acestora. O atenţie deosebită se oferă principiilor de 

automatizare a metodelor şi mijloacelor de construcţie şi confecţionare a produselor textile. 

Disciplina dată este într-o permanentă completare datorită utilizării pe larg a nanotehnologiilor 

si a altor tehnologii moderne. 

Aceasta permite elevilor să fie la curent cu tendinţele de dezvoltare a materialelor de 

construcţie pentru maşini. 

Motivaţia studierii disciplinei „Automatizarea proceselor tehnologice” propune elevilor un curs 

de ore destul de important în domeniul industriei uşoare. 

Cunoştinţele acumulate în cadrul studierii disciplinei vor permite elevilor cunoaşterea 

principiului de funcţionare a utilajului automatizat, rolul semnificativ al acestuia în producerea 

rapidă şi de calitate înaltă. Studierea cursului dat permite elevilor integrarea rapidă în 

specialitate. 

 Motivaţia cursului este mare și permite elevilor să compare calitatea produselor confecţionate 

la utilajele automatizate şi mecanizate. 
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Procesele tehnologice automatizate permit confecţionarea produselor într-o perioadă scurtă  

de timp, de o calitate înaltă şi nu în ultimul rând, o economisire de materiale şi energie umană. 

Acestea sunt unele dintre cele mai importante motivaţii de studiere a disciplinei 

„Automatizarea proceselor tehnologice”. 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1. Analizarea principiilor de bază în automatizarea proceselor de producție în industria 

ușoară; 

CS2. Tipologizarea utilajelor folosite în cadrul automatizării operaţiilor tehnologice de 

realizare a textilelor; 

CS3. Argumentarea sistematizării operaţiilor tehnologice; 

CS4. Investigarea rolului funcţional al utilajelor automatizate în producere în cadrul 

întreprinderilor textile; 

CS5. Aprofundarea cunoştinţelor în perceperea construcţiilor şi principiului de 

funcţionare a maşinilor automatizate prin utilizarea schemelor studiate în cadrul 

orelor; 

CS6. Evaluarea şi asumarea riscurilor în diverse situaţii. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

VIII 120 30 10 80 Examen 4 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

I. Introducere, noțiuni generale din automatică. 

UC1. Analiza efectelor tehnico-economice de la 
automatizări. 

UC2. Clasificarea traductoarelor și domeniul de 
utilizare a traductoarelor. 

1. Premizele tehnico-economice ale automatizării 
proceselor tehnologice.  

Generalități. 

Perspectivele dezvoltării. 

2. Noțiuni generale despre traductoare. 

Menirea și clasificarea. 

Mărimi de intrare și eșire. 

Caracteristica statică, sensibilitatea. 

II. Amplificatoare în sisteme de automatizare. 

UC3. Utilizarea amplificatoarelor la mașinile 
industriale. 

3. Noțiuni generale despre amplificatoare. 

Domeniul de utilizare. 

Clasificarea. 

Parametrii amplificatori. 

4. Amplificatoare magnetice și electrice. 

III. Elemente de execuție și organe de reglare în sistemele de automatizare. 

UC4. Tipologizarea elementelor de execuție și a 
organelor de reglare în sistemele de 
automatizare. 

5. Noțiuni generale despre elemente de execuție. 

Utilizarea elementelor de execuție. 

 Clasificarea. 

IV. Echipamentul electric de dirijare în schemele de electroautomatică. 

UC5. Identificarea rolului elementelor de dirijare în 
schemele de electroautomatică. 

6. Relee electromagnetice de curent alternativ și 
continuu. 

7. Contactoare și ruptoare. 

Butoane de comandă. 

Întrerupătoare manuale și automate. 

V. Sisteme automate de dirijare a acționărilor mașinilor tehnologice. 

UC6. Aprecierea sistemelor automate de dirijare a 
acționărilor mașinilor tehnologice. 

8.  Noțiuni despre acționări. 

Protecția circuitelor electrice de la curenți de 
scurtcircuit și suprasarcină. 

9.  Pornirea motorului asincron cu rotor 
scurtcircuitat într-un singur sens și în ambele 
sensuri. 

Blocarea reciprocă a contactelor. 

VI. Sisteme automatizate de control și de reglare. 

UC7. Aplicarea aparatelor de măsură și control în 10.  Funcțiile și proprietățile sistemelor automatizate 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

domeniul industrial. 
UC8. Interpretarea schemelor structurale a 

sistemelor automate de reglare. 

de control. 

Schema structurală a sistemelor automatizate de 
control. 

Elementele de bază. 

11.  Aparate de măsură și control. 

Aparate de măsurat temperatura. 

Aparate de măsurat umiditatea. 

Aparate de măsurat presiune. 

12.  Sisteme automatizate de reglare și reglatoare 
automate. 

Schema structurală a sistemelor automate de 
reglare. 

VII. Automatizarea proceselor tehnologice din ramură 

UC9. Aprecierea utilajului tehnologic automatizat în 
procesele tehnologice din ramuri. 

13.  Noțiuni despre microcalculatoare și robotizarea 
pieselor de producție. 

14.  Oprirea automată a utilajului în condiții de 
dereglări în procesul tehnologic. 

15.  Automatizarea lucrărilor de croire. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
Crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Introducere, noțiuni generale din 
automatică. 

22 4 2 16 

2. Amplificatoare în sisteme de 
automatizare. 

12 4  8 

3. Elemente de execuție și organe de 
reglare în sistemele de automatizare. 

10 2  8 

4. Echipamentul electric de dirijare în 
schemele de electroautomatică. 

14 4 2 8 

5. Sisteme automate de dirijare a 
acționărilor mașinilor tehnologice. 

18 4 2 12 

6.  Sisteme automatizate de control și de 
reglare. 

22 6  16 

7. Automatizarea proceselor tehnologice 
din ramură. 

22 6 4 12 

 Total 120 30 10 80 

VIII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Introducere, noțiuni generale din automatică. 

Tipurile de muncă manuală, 
mecanizată, automatizată. 

Noțiune despre automatică și 
automatizări. 

Fișă de lucru.  Prezentarea 
fișei de lucru 

Săptămâna 1 

Scheme structurale a sistemelor de 
automatizare. 

Dirijare, control și reglare. 

Interacțiunea și funcțiile elementelor 
acestor scheme. 

Schemă interpretată. Interpretarea 
schemei 

Săptămâna 1 

Construcția și principiul de 
funcționare a traductoarelor utilizate 
în utilajele din ramură. 

Portofoliul . Prezentarea 
portofoliilor 

Săptămâna 2 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Traductoare de temperatură, de 
viteză, de umiditate, de nivel de 
poziție a organelor mașinilor de 
producție. 

Fișă de lucru. Prezentarea 
fișei 

Săptămâna 2 

2. Amplificatoare în sisteme de automatizare. 

Amplificatoare electronice. Hartă noțională. Prezentarea 
hărții 

Săptămâna 3 

Amplificatoare pneumatice și 
hidraulice. 

Prezentare electronică. Derularea 
prezentării 

Săptămâna 3 

3. Elemente de execuție și organe de reglare în sistemele de automatizare. 

Elemente electromagnetice de 
execuție solenoizi, ventile, frâne, 
manșoane.  

Referat . Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 4 

Organe de reglare, supape, 
membrane.  

Fișă de lucru.  Prezentarea 
fișei 

Săptămâna 4 

4. Echipamentul electric de dirijare în schemele de electroautomatică. 

Relee electronice fără contacte, relee 
termice și de timp. 

Fișă de lucru. Prezentarea 
fișei 

Săptămâna 5 

Simbolizarea elementelor schemelor 
electrice. Citirea schemelor electrice 
simple. 

Schemă interpretată. Interpretarea 
schemelor 
electrice 

Săptămâna 5 

5. Sisteme automate de dirijare a acționărilor mașinilor tehnologice. 

Scheme de pornire a motoarelor 
asincrone cu rotor bobinat.  

 

Schemă interpretată. Interpretarea 
schemei 

Săptămâna 6 

Scheme de pornire a motoarelor de 
curent continuu. 

Schemă grafică. Prezentarea 
schemei 

Săptămâna 6 

Automatizarea frânării mișcării 
motoarelor mașinilor tehnologice. 

Fișă de lucru. Prezentarea 
fișei 

Săptămâna 6 

6. Sisteme automatizate de control și de reglare. 

Mașini pentru controlul centralizat. 

Principilu de funcționare. 

Portofoliul. Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 7 

Noțiuni despre sistemele 
automatizate de protecție și 
semnalizare. 

Prezentare electronică. Derularea 
prezentării 

Săptămâna 7 

Tipurile sistemelor de reglare 
automată. 

Fișă de lucru. Prezentarea 
fișei 

Săptămâna 8 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Stabilizatoare, programate, de 
urmărire și extremale. 

Regulatoare automate. 

Construcția și principiul de 
funcționare. 

Schemă interpretată. Explicarea 
principiului de 
funcționare a 
schemei 

Săptămâna 8 

7. Automatizarea proceselor tehnologice din ramură. 

Perspectivele utilizării 
microcalculatoarelor și 
robototehnicii în industria ușoară. 

Portofoliul. Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 9 

Mașini de producție automate, 
utilizarea lor. 

Fișă de lucru.  Prezentarea 
fișei 

Săptămâna 9 

Posibilitățile de automatizare a 
lucrărilor operaționale. 

Proiect. Prezentarea 
proiectului 

Săptămâna 9 

VIII. Lucrările de laborator recomandate 

1. Traductoare electrice. 

2. Schema de dirijare automată cu lucru motoarelor asincrone trifazate. 

3. Dirijare automată a motoarelor mașinilor de producție. 

4. Frânarea automată a mașinilor de producție.  

5. Automatizarea proceselor de prelucrare umido-termică a tricoturilor (calandrarea) și a 

confecțiilor. 

IX. Sugestii metodologice 

Procesul de învăţare este un ansamblu de resurse şi metode planificate şi organizate de 

profesor în scopul de a permite elevilor să atingă obiectivele date. Persoanele, localurile, 

materialele şi echipamentele formează resursele, în timp ce modurile de intervenţie 

(abordare), formele pedagogice şi tehnicile pedagogice constituie metodele. 

În cadrul unității de curs ,,Automatizarea proceselor tehnologice” profesorul va aplica cele 4 

categorii de elemente componente ale unei strategii didactice:  

 “modurile de abordare (tipurile de experienţe de învăţare: prin receptare, prin descoperire, 

prin problematizare, prin cooperare, etc.)”; 

  “metodele”; 

  “suporturile didactice (materiale didactice clasice şi moderne, tehnici audio-video, 

tehnologii noi, echipamente etc.)”; 

  “formele de organizare a activităţii (frontală, colectivă, micro-grupală, în perechi, 

individuală, mixtă etc.)”; 
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Strategiile didactice interactive de predare – învăţare, corelate cu cele evaluative conduc 

împreună la eficientizarea activităţii desfăşurate de profesor cu elevii săi, pentru a analiza atât 

procesele de predare şi învăţare interactivă cât şi pe cele de evaluare interactivă (dialogată). 

Procesul de învățământ reprezintă o corelaţie a acestor trei procese esenţiale şi 

complementare, care nu pot fi despărţite, decât prin raţiuni pur teoretice. 

Metodele recomandate pentru fiecare din unităţile de învăţare sunt prezentate în tabelul de 

mai jos. 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţare 
Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1.  Introducere, noțiuni generale din 
automatică. 

Explicația. 
Observația.  

Expunerea. 

 

Demonstrația. 

Observația. 

Elaborarea 
designului. 

Elaborarea de 
portofolii. 

Elaborarea 
fișelor de lucru. 

2.  Amplificatoare în sisteme de 
automatizare. 

Descrierea. 

Conversația. 

Asaltul de idei. 
– 

Elaborarea hărții 
noționale. 

Activităţi 
creative. 

3.  Elemente de execuție și organe de 
reglare în sistemele de 
automatizare. 

Expunerea. 

Descrierea. 

Conversația. 
– 

Prezentarea 
referatului. 

Activităţi 
creative. 

4.  Echipamentul electric de dirijare în 
schemele de electroautomatică. 

Explicația. 

Instructajul. 

Observația. 

Interpretarea 
schemelor. 

Explicarea. 

 

Elaborarea fișei 
de lucru. 

Interpretarea 
schemelor. 

5.  Sisteme automate de acționare a 
mașinilor tehnologice. 

Expunerea. 

Conversația 
euristică. 

Demonstraţia. 

Demonstrația. 

Observația. 

Interpretarea 
schemelor. 

Elaborarea fișei 
de lucru. 

Interpretarea 
schemelor. 

6.  Sisteme automatizate de control și 
de reglare. 

Explicația.  

Asaltul de idei. 

Lucrul cu 
manualul. 

– 

Prezentarea 
portofoliilor. 

Activități 
creative. 

7.  Automatizarea proceselor 
tehnologice din ramură. 

Descrierea. 

Prelegerea.  

Conversația.  

Demonstrația. 

Problematizarea. 

Prezentarea 
portofoliilor. 

Activități 
creative. 
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor 

posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor 

capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit". 

În procesul educaţional  profesorul va aplica: 

1. Evaluarea iniţială, care va oferi informaţii despre situaţia la începutul predării-învăţării. 

2. Evaluarea curentă (formativă), care va susţine procesul de formare a competenţelor pe 

parcursul procesului de studiu; 

3. Evaluarea finală (sumativă), care va constata nivelul atins. Evaluările finale la sfîrșitul anului 

de învățământ vor demonstra în ce măsură au fost formate competenţele preconizate pentru 

treapta respectivă. Prin examenele finale  se va evalua dacă au fost formate competenţele 

specifice disciplinei ,,Automatizarea proceselor tehnologice”și dacă sunt atinse standardele de 

competenţă ale disciplinei. 

Metodele de evaluare se clasifică în două clase mari: 

1. Metode tradiţionale 

2. Metode alternative 

Din metodele tradiționale de evaluare fac parte: 

 Evaluarea orală (interviu, dialogul, chestionare orală, conversaţie, expuneri orale); 

 Evaluarea scrisă (teste, proiecte, eseuri, referat, chestionare ); 

 Evaluări practice (probe practice). 

Metode alternative 

 Studiul de caz; 

 Evaluarea asistată de calculator; 

 Proiectul. 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Hartă noțională  Punerea în evidență a subiectului general. 

 Elaborarea corectă a tabelei (schemei), de la noțiunile 
de bază spre cele specifice domeniului. 

 Organizarea corectă a informației despre subiectul 
solicitat. 

 Corectitudinea logică a formulării. 

 Corectitudinea lingvistică a formulării. 

 Originalitatea expunerii noțiunilor subiectului propus. 

2. Problemă rezolvată  Înțelegerea problemei. 

 Documentarea în vederea identificării informațiilor 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

necesare în rezolvarea problemei. 

 Formularea și testarea ipotezelor. 

 Stabilirea strategiei rezolutive. 

 Prezentarea si interpretarea rezultatelor. 

3. Proiect elaborat  Validitatea proiectului - gradul în care acesta acoperă 
unitar și coerent, logic și argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului - felul în care au fost 
evidențiate conexiunile și perspectivele 
interdisciplinare ale temei, competențele și abilitățile 
de ordin teoretic și practic și maniera în care acestea 
servesc conținutului științific. 

 Elaborarea și structura proiectului – acuratețea, 
rigoarea si coerența demersului științific, logica și 
argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului, 
bogăția și varietatea surselor de informare, relevanța 
și actualitatea acestora, semnificația datelor 
colectate ș.a. 

 Creativitatea – gradul de noutate pe care-l aduce 
proiectul în abordarea temei sau în soluționarea 
problemei. 

4. Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Coerența și logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate și de noutate. 

 Nivelul de erudiție. 

 Modul de structurare a referatului. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

5. Rezumat oral  Expunerea tematicii lucrării în cauză. 

 Utilizarea formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 
lucrării supuse rezumării. 

 Expunerea orală este concisă și structurată logic. 

 Folosirea unui limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării 
în cauză. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 
din textul inițial. 

9. Fișe de lucru   Corectitudinea și rigoarea formulării răspunsurilor. 

 Selectarea și structurarea logică a argumentelor. 

 Utilizarea limbajului. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Rezolvarea corectă a sarcinilor fișei. 

 Complexitatea formulării concluziilor.  

10.  Prezentarea electronică  Corectitudinea și logica expunerii materialului 
teoretic. 

 Creativitatea expunerii. 

 Utilizarea și redactarea corectă a desenelor, 
schemelor și tabelelor. 

 Răspunsul fluent. 

 Design-ul paginilor electronice. 

11.  Schemă   Redarea esenței subiectului în cauză. 

 Relevanța elementelor grafice utilizate. 

 Modul de amplasare a elementelor grafice. 

 Creativitatea și originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării legăturilor (relațiilor) 
dintre elemente. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale 
elementelor grafice ale schemei. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale 
relațiilor între elementele grafice ale schemei. 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale este prezentată în tabelul 

de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Elaborarea schemelor grafice la 
calculator. 

 Redarea esenței subiectului în cauză. 

 Relevanța elementelor grafice utilizate. 

 Modul de amplasare a elementelor 
grafice. 

 Creativitatea și originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării legăturilor 
(relațiilor) dintre elemente. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor 
relevante ale elementelor grafice ale 
schemei. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor 
relevante ale relațiilor între elementele 
grafice ale schemei. 

2. Proiectul   Validitatea proiectului – gradul în care 
acesta acoperă unitar și coerent, logic și 
argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului – felul în 
care au fost evidențiate conexiunile și 
perspectivele interdisciplinare ale temei, 
competențele și abilitățile de ordin 
teoretic și practic și maniera în care 
acestea servesc conținutului științific. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Elaborarea și structura proiectului - 
acuratețea, rigoarea si coerența 
demersului științific, logica și 
argumentarea ideilor, corectitudinea 
concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit în realizarea 
proiectului, bogăția și varietatea surselor 
de informare, relevanța și actualitatea 
acestora, semnificația datelor colectate 
ș.a. 

 Creativitatea – gradul de noutate pe 
care-l aduce proiectul în abordarea temei 
sau în soluționarea problemei. 

3. Aplicarea dispozitivelor automatizate  
în procesul tehnologic  

 Corectitudinea redării caracteristicilor 
relevante ale relațiilor între elementele 
grafice ale schemei. 

 Selectarea și structurarea logică a 
argumentelor. 

 Relevanța elementelor grafice utilizate. 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Cerințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice Tablă, proiector, calculator.  

Pentru orele de laborator Laborator dotat cu utilaj specific disciplinei. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. N. V. Boțan, Acționări și automatizări, 
Cim Tip. Cimișlia, 1993 

Bibliotecă 30 

2 D. Mihoc, Aparate electrice și 
automatizări București, 1998 

Bibliotecă  10 

3 N. V. Boțan, mașini electrice și 
automatizări, București, 1993. 

Bibliotecă 5 

4 D. Zetu. Mașini unelte automate, Cim 
Tip. Cimișlia, 1993 

  

5 Б. В. Орловский, Основы 
автоматизации швейного 
производство, Москва 
Легпромбытиздат, 1988.,pag. 227 

Bibliotecă 2 
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

6 https://biblioteca.regielive.ro/cursuri/e
lectrotehnica/automatizarea-
proceselor-tehnologice-si-
biotehnologice-193384.html 

Internet − 

7 https://biblioteca.regielive.ro/referate/
automatica/automatizarea-proceselor-
tehnologice-330291.html 

Internet − 

8 https://ru.scribd.com/document/37910
380/Automatizarea-Proceselor-
Tehnologice-Damian 

Internet − 

9 http://solid.fizica.unibuc.ro/cursuri/tra
ductori/Capitolul_1_TPA.pdf 

Internet − 

 


